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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się termin 48. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zaplanowa-
nego w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Olsztynie, a więc czas podsumowań naszej 4-letniej kadencji. Sięgam więc pamięcią 
do sierpniowego numeru „Przeglądu Budowlanego” z 2012 roku, w którym to numerze po raz pierwszy miałem zaszczyt 
i honor przywitać Szanowne Koleżanki i Kolegów po powierzeniu mi, wolą poprzedniego Zjazdu Delegatów, obowiązków prze-
wodniczącego Związku. Wspomniałem wówczas zarówno o wielkim wyróżnieniu, docenieniu mojej wiedzy i doświadczenia 
zawodowego w budownictwie oraz dotychczasowego wkładu i wieloletniego zaangażowania w pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
jak i o odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie przewodniczącego, wynikającej z mnogości zadań do zrealizowania, tak aby 
spełniły się oczekiwania całego naszego środowiska zawodowego. Dzisiaj nadszedł czas podsumowań. Dokonaliśmy ich już 
wstępnie we wszystkich 28 Oddziałach Związku oraz w Komisjach i Komitetach PZITB.

Jako przewodniczący Związku, miałem przyjemność gościć i uczestniczyć w kilkunastu Walnych Zgromadzeniach Od-
działów. Nie ukrywam, że chciałem uczestniczyć we wszystkich, ale bieżący kalendarz wydarzeń nie pozwalał na bytność 
w każdym Oddziale, czasami chociażby z uwagi na nakładanie się terminów zgromadzeń. Prosiłem więc członków Prezydium 
Zarządu Głównego o ich osobisty udział w nich.

Walne Zgromadzenia Oddziałów dokonały wyboru nowych władz. Autentycznie nowych, gdyż w 24 Oddziałach, 
na 28 funkcjonujących wybrano nowych przewodniczących. Stało się to za sprawą postanowień Statutu Związku, który zakła-
da dwukadencyjność organów wybieralnych. Mamy więc praktycznie nową kadrę osób kierujących za wyjątkiem Oddziałów 
w Częstochowie, Gdańsku, Piotrkowie Trybunalskim i Wałbrzychu, gdzie dotychczasowym przewodniczącym powierzono obo-
wiązki kierowania Oddziałem na drugą kadencję. Dzięki uprzejmości redakcji „Przeglądu Budowlanego” publikujemy pełną 
listę nowych przewodniczących Oddziałów, wybranych na kadencję lat 2016–2020.

Oprócz nowych przewodniczących Oddziałów dokonano wyboru nowych członków organów wybieralnych. Miło mi podkre-
ślić, iż wśród nowo wybranych Koleżanek i Kolegów, którzy zadeklarowali pracę w nowej kadencji, jest spora grupa młodych 
ludzi, dla których działalność w Związku stanowić będzie nowe wyzwanie. Wszystkim nowo wybranym członkom w Oddzia-
łach Związku życzę pomyślności, wytrwałości i kreatywności w działaniu.

Praca na rzecz Stowarzyszenia jest pracą społeczną. Określam ją wręcz jako służbę dla dobra ogółu z nas, członków Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która wymaga poświęcenia własnego czasu, realizacji wspólnie wy-
znaczonych celów, wymaga zaangażowania i odpowiedzialności. Dziękowaliśmy więc tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
którzy zakończyli swoją kadencję tej społecznej pracy na rzecz ogółu. Wiem, ile wymaga to poświęceń i samozaparcia. Uczyni 
to również z całą pewnością Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Olsztynie.

Pozostaję z Koleżankami i Kolegami z wyrazami serdeczności dla całego środowiska inżynierów i techników budownictwa. 
Do zobaczenia w Olsztynie.


